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สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย  
         ประจ าปงงบประมา  .ศ.ศ ๒๕๖๕ (เดือนมกราคม ๒๕๖5) ผ่านระบบวีดิทั.น์ทางไกล (VCS) 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 
  ห้องประชุมราชบ.ิธ ชั้น 5 อาคารด ารงราชานุสร ์ 

 
ข้อสั่งการของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้อราชการส าคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
1ศ การท างานโดย 

ใช้หลักธรรมาภิบาล 
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย ้าการท้างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
โดยขอให้มีการสั่งการและการก้ากับดูแลหน่วยงานให้ด้าเนินการตามหลัก
ดังกล่าว รวมทั งท้าความเข้าใจและขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดด้วย 

ศปท.มท./ 
ทุกจังหวัด 

 

๒. การดูแลรักษาความ 

    สะอาดและความ 

    เป็นระเบียบ 

    เรียบร้อยของ 

    บ้านเมือง 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายผู้รับผิดชอบพื นที่เพ่ือดูแลเรื่อง
ความสะอาด การเก็บขยะ ทัศนียภาพความสวยงามภายในจังหวัด เช่น 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส้านักงานจังหวัด หน่วยงาน 
ในพื นที ่สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น  
2) ขอให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวัดด้ าเนิ นการจัดการขยะและน ้ า เสี ย 
ในฐานะคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด โดยประสาน
กับ อปท. ให้ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและ
แผนปฏิบัติการจัดการน ้าเสียชุมชนที่ได้จัดท้าไว้ 
3) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ด้ า เนิ น ก ารจั ด เก็ บ ส าย ไฟ ฟ้ าแล ะส ายสื่ อ ส าร ให้ เป็ น ระ เบี ยบ  
อย่างต่อเนื่อง รวมทั งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารในบริเวณที่มีการก่อสร้างสะพานลอยให้เรียบร้อย โดยไม่ให้มี
ภาพสายไฟฟ้าทะลุหรือพาดผ่านสะพานลอยอีกอย่างเด็ดขาด 
4) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั ง อปท. 
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาถนนช้ารุด  เพ่ือไม่ให้ เกิดภาพการร้องเรียน 
ของประชาชนในสื่อต่าง ๆ 

สถ./กฟน./กฟภ./
ทุกจังหวัด 

3ศ การจัดการขยะติดเชื้อ 1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นที่รับทราบ
และมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะติดเชื อ  
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้ากับดูแล อปท. ให้ด้าเนินมาตรการ
สุขอนามัยส้าหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชื อ เช่น การใส่ถุงมือ การสวม
หน้ากากอนามัย เป็นต้น โดยด้าเนินการตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 
 

สถ./ทุกจังหวัด 
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ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
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4ศ การแกไ้ขปัญหา 
 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  
 (PM2.5) 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามการด้าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตามมาตรการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์งดการเผา 
การน้าสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ การตรวจรถควันด้า 
การด้าเนินมาตรการการก่อสร้าง การด้าเนินมาตรการของโรงงาน  
หากสถานการณ์รุนแรงขึ นจ้าเป็นต้องด้าเนินมาตรการที่สูงขึ นตามล้าดับ 
ทั งนี  ขอให้เร่งรัดด้าเนินการและขอให้มีแผนงานที่น้าไปสู่การปฏิบัติได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

ปภ./ทุกจังหวัด 

5ศ การจัดการสาธาร ภัย 1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินการจัดการสาธารณภัยโดยเน้น 
เรื่องการฟ้ืนฟูช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดภัยโดยเร็วที่สุด ตามพระบรม 
ราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ การซ่อมแซมบ้าน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ รวมไปถึงการ เยียวยาเรื่องการเกษตร  
โดยใช้กลไกคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ 
(ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) 

ปภ./ทุกจังหวัด 

6ศ การป้องกันการแ.ร่ 
 ระบาดของโรคติดเชื้อ    

    ไวรัสโคโรนา 2019 
    (โควิด - 19) 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง อาทิ การสวมหน้ากาก
อนามัย การป้องกันการติดเชื้อโควิดแบบครอบจักรวาล (Universal 
Prevention) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (Free Setting) ทั้ งนี้ 
ขอขอบคุณการด าเนินงานของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา 

ทุกหน่วยงาน/ 
ทุกจังหวัด 

 

7ศ มาตรการลดอุบัติภัย 
 ทางถนน 
 

1) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้ขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติภัยทาง
ถนนจนท้าให้มีจ้านวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง ทั งนี  ขอให้
ด้าเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดทั งปี ทั งการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการ
ใช้รถใช้ถนนและการบังคับใช้กฎหมาย  
2) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุทางถนน เพ่ือก้าหนดมาตรการในการป้องกันต่อไป 

ปภ./ทุกจังหวัด 

8ศ การบริหารจดัการ 
 .ื้นที่.ัก.ิงชั่วคราว 
 ส าหรับผู้หนีภัย 
 ความไม่สงบชาวเมียนมา  
 (ผภสมศ) 

1) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการเตรียมพื นที่พักพิง
ชั่วคราวส้าหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา โดยขอให้ร่วมมือกับ 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในพื นทีด่้าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ตท.สป./ปค./
จังหวัดที่เก่ียวข้อง 

9ศ การส่งหนังสือราชการ 
 จากจังหวัดถึง 
 กระทรวงมหาดไทย 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาด้าเนินการ กรณีมีหนังสือประสาน
ในประเด็นต่าง ๆ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด โดยขอให้พิจารณาจัดท้าหนังสือ
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา  
แทนการมีหนังสือไปถึงกระทรวงอ่ืน ๆ โดยตรง 
 

กก.สป. /  
ทุกจังหวัด 
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10ศ การด าเนนิงานของ 
 .ูนยอ์ านวยการขจัด 
 ความยากจนและ 
 .ัฒนาคนทุกช่วงวัย 
 อย่างยั่งยืนตามหลัก 
 ศปรัชญาขอเ.รษฐกิจ      
ศศ.อเ.ียง (.จ.ศ)  

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการด้าเนินงานของศูนย์อ้านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชน  
ได้ก้าหนด โดยต้องมีการบูรณาการหลายหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความยากจนแบบพุ่งเป้า  

พช./ทุกจังหวัด 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรง.ักดิ์ ทอง.รี) 
1ศ การจดัล าดับ 
    ความส าคัญในการใช ้
    งบประมา ของ อปทศ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้ากับดูแลให้ อปท. จัดล้าดับความส้าคัญ 
ในการใช้งบประมาณ เพ่ือแก้ ไขปัญหาโครงสร้างพื นฐาน โดยเน้น
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั งนี  หากมีปัญหางบประมาณ 
ไม่เพียงพอขอให้ประสานกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

สถ./ทุกจังหวัด 

2ศ การแกไ้ขปัญหาราคา 
    .ืชผลทางการเกษตร 
    ตกต่ า 

1) ขอให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดรวบรวมข้อมูลพืชผลทางการเกษตร 
ที่ล้นตลาดหรือราคาตกต่้า เพ่ือก้าหนดแนวทางแก้ไข รวมทั งขอให้
ประสานกับผู้ บัญชาการเรือนจ้ าจั งหวัด เพ่ื อ พิจารณ าน้ าพื ชผล 
ทางการเกษตรดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบปรับเปลี่ยนเมนูอาหารภายใน
เรือนจ้า  

อต./ทุกจังหวัด 

3ศ การสร้างความม่ังคง 
    ให้กับเ.รษฐกิจ 
    ฐานราก 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหาช่องทางการตลาดและส่งเสริม
การจ้าหน่ายสินค้า OTOP บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เพ่ือเป็น
การช่วยเหลือและลดผลกระทบของผู้ประกอบการจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

พช./ทุกจังหวัด 

4ศ การแก้ไขปัญหา 
    ปริมา น้ าประปา    
    ไม่เ.ียง.อ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหาน ้าประปาไม่เพียงพอ 
โดยเฉพาะปัญหาปริมาณน ้าดิบที่ ใช้ในการผลิตน ้าประปาไม่เพียงพอ  
ทั งนี  สามารถใช้ งบประมาณของจังหวัดในการเพ่ิมน ้ าดิบต้นทุน 
ให้เพียงพอเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาน ้าประปาขาดแคลนได้  

กปภ./ทุกจังหวัด 

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิ.นธ์ บุญญาม ี) 
1ศ การจัดท าแผน 
   การด าเนินงาน 
   ของ อปทศ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาจัดประชุมร่วมกับผู้บริหาร อปท.  
ซึ่งได้เข้ารับต้าแหน่งใหม่จากการเลือกตั งท้องถิ่นที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณา
ปรับแผนการด้าเนินงานของ อปท. ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื นที ่

สถ./ทุกจังหวัด 

2ศ การด าเนิน 
    มาตรการป้องกัน 
    และลดอุบัติภัย 
    ทางถนน 

1) ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน
และลดอุบัติภัยทางถนนจนท้าให้จ้านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ทั งนี  ขอให้ขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว
อย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายที ่ตั  งไว้ว ่า  ภายในปี 2570 
ประเทศไทยจะมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร 

ปภ./ทุกจังหวัด 
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ส้าหรับในปี  2565 ก้าหนดเกณฑ์ ไว้ที่  25 คนต่อแสนประชากร  
โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด้าเนินการลดจ้านวนผู้เสียชีวิตไม่ให้สูงเกิน
เกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิ.งษ์ จุลเจริญ) 
1ศ การประเมิน 
   คุ ธรรม และ 
   ความโปร่งใส 
   ในการด าเนินงาน 
   ของหน่วยงาน 
   ภาครัฐ (ITA) 
 

1) ขอให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดสร้างความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล  
โดยด้าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับจังหวัดที่ไม่ผ่านการประเมินในปีที่ผ่านมา
ขอให้ตรวจสอบการบริหารจัดการภายในจังหวัด รวมทั  งทบทวน 
การตอบค้าถามและชี แจงข้อมูลให้กับหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา 
เพื่อน้ามาใช้ในการปรับปรุงการด้าเนินการให้ผ่านการประเมินในครั ง
ต่อไป 

ศปท.มท./ 
ทุกจังหวัด 

2ศ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
    งานธุรการ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับรูปแบบการรายงานรับ – ส่งหนังสือ
ของจังหวัด กรณีหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ 
ถึงจังหวัด โดยหากจังหวัดได้ประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงาน
ดังกล่าวแล้ว ขอให้มีส้าเนาแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย 
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งข้อมูลกรณีบุคคลส้าคัญหรือผู้บริหาร
ระดับสูงลงพื นที่  รวมทั  งสรุปรายงานผลการลงพื  นที ่ให ้กระทรวง 
มหาดไทยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการประสานการปฏิบัติ ผลักดัน 
และสนับสนุนจังหวัดต่อไป  
3) กรณีมีประเด็นส้าคัญที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจเกิดขึ นในพื นที่ ขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งข้อมูลดังกล่าวทางแอปพลิเคชันไลน์ให้ทราบ
ในทันที เพ่ือเป็นข้อมูลน้าเรียนผู้บริหารต่อไป  

กก.สป./ทุกจังหวัด 

3ศ การประชุม 
    ข้อราชการ 
    ของส านักงาน 
    ปลัดกระทรวง 
    มหาดไทย 

1) ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขอเชิญหัวหน้าส้านักงานจังหวัด
และทีมงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือติดตามงานและข้อราชการส้าคัญ 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เดือนละ 1 ครั ง ทั งนี  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือรองผู้ ว่าราชการจังหวัดสามารถเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
การประชุมดังกล่าวได้ 

สนผ.สป./ 
ทุกจังหวัด 

4ศ การส่งเสริมตลาด 
    ชุมชนต้นแบบ 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบและหารือกับทีมงานของจังหวัด 
ให้ด้าเนินการตามแนวทางตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่งเสริม 
ช่วยเหลือผู้ผลิตได้มีช่องทางในการน้าผลิตภัณฑ์ออกมาจ้าหน่าย เพ่ือให้
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสพบกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โดยส้ ารวจตลาดภายในจั งหวัดที่ มี ลั กษณ ะเป็น ไปตามแนวทาง 
ที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ หรืออาจคัดเลือกสุดยอด 10 ตลาดชุมชน 
ของจั งหวัด  ทั งนี  ขอเน้ นย ้ าตามข้อสั่ งการของรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยไม่ให้มีการสร้างโครงสร้างพื นฐานตลาดใหม่  

สนผ.สป./สถ./  
ทุกจังหวัด 



5 
 

ประเด็น สรุปสาระส าคัญ หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความส้าคัญในการลงพื นที่ เพ่ือสร้าง 
ขวัญและก้าลั งใจให้กับประชาชน รวมทั งหาแนวทางการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนในจังหวัดที่มีคุณลักษณะที่ดีและเป็นต้นแบบ 
รวมทั งขอให้ประสาน อปท. ดูแลแก้ไขตลาดให้ถูกสุขลักษณะ  

5ศ การตรวจติดตามงาน 
   ของผู้ตรวจราชการ   
   กระทรวงมหาดไทย 

1) ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื นที่ตรวจติดตามและ
ประเมินผลการใช้จ่ ายงบประมาณ เงินกู้ เพ่ื อ ฟ้ืน ฟู เศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีหลาย
โครงการที่ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว และมีบางโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ โดยเน้นย ้าการด้าเนินโครงการที่เหลือให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใส และท้าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ  

สตร.สป./  
ทุกจังหวัด 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้าน.ัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
1) การด าเนินงาน 
    ของ.ูนย์อ านวยการ 
    ขจัดความยากจน 
    และ.ัฒนาคน 
    ทุกช่วงวัย 
    อย่างย่ังยืน 
    ตามหลักปรัชญา 
    ของเ.รษฐกิจ 
    .อเ.ียง (.จ.ศ) 

1) กรอบระยะเวลาการขับเคลื่อนการด้าเนินงานของศูนย์อ้านวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดต้องยืนยันข้อมูลที่ตรวจสอบ
รายครัวเรือนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565 จากนั น
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565  ศูนย์อ้านวยการปฏิบัติการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั ่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอ้าเภอ (ศจพ.อ ) จะมีการแต่งตั  งทีมพี่เลี  ยงตาม
ข้อมูลที่ยืนยันไว้แล้ว จ้านวน 3 - 5 คน/ทีม รับผิดชอบทีมละ 10 - 
15 หลังคาเรือน เพื่อจัดท้าแผนครัวเรือน ซึ่ง พช. จะจัดส่งตัวอย่าง
แผนครัวเรือนให้จังหวัดเพ่ือใช้ในการด้าเนินการ 
2 ) ขอให ้ผู ้ว ่า ราชการจ ังหว ัดประสาน ตรวจสอบความถ ูกต ้อ ง 
ของข้อมูลที่จัดเก็บและด้าเนินการตามระยะเวลาที่ก้าหนด  

พช./ทุกจังหวัด 

2ศ แนวทางการปฏิบัติ 
    เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ   

ไวรัสโคโรนา 2019 
 

1) ข้อมูลมาตรการเข้าเมืองทีร่ัฐบาลก้าหนดไว้ ได้แก่ 
1.1) มาตรการ Test & Go (ไมต่้องกักตัว)  
1.2) มาตรการ Sandbox ซึ่งมีจังหวัดเสนอเพ่ิมพื นที่  Sandbox  

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ศปก.กก.) พิจารณา 
และได้ส่งข้อมูลให้ ศปก. ของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว  
2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดก้ากับดูแลกรณีการปรับรูปแบบของสถาน
บริการเป็นร้านจ้าหน่ายอาหาร โดยไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื อ และต้องเปิด
ไม่เกินระยะเวลาที่ก้าหนด 
 
 
 
 

ศบค.มท./ 
ทุกจังหวัด 
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อธิบดีกรมการปกครอง (นายธนาคม จงจิระ) 
1ศ การป้องกัน 
    และปราบปราม 
    ยาเส.ติด 

1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อ้านวยการศูนย์อ้านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ท้าความเข้าใจกับประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดฉบับใหม่ซึ่งให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติด 
ยาเสพติดในมิติผู้ป่วย โดยขอให้ซักซ้อมการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่จังหวัด
และอ้าเภอที่ดูแลรับผิดชอบ รวมทั งก้าชับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ 
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด หากมีการกระท้าความผิด 
ขอให้ด้าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ปค./ทุกจังหวัด 

 
     ส้านักนโยบายและแผน สป. 

                                                                                                     กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 


